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РЕШЕНИЕ
№ЗК - 2010 от 10.12.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП за избор на изпълнител в обществена
поръчка с предмет Доставка на канцеларски материали по Договор № БС-33.14-1019/30.09.2015 г. по обособени позиции, открита с Решение № ЗК-4934 от
19.10.2015г. по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение за промяна № ЗК-1720 от
28.10.2015 г., съгласно отразени резултати в протоколи № 1 и № 2 от проведени
заседания на комисия, назначена с моя Заповед №ЗК-1838/17.11.2015 г.,
ОБЯВЯВАМ
I. Отстранените участници:
1.
На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП отстранявам от участие ЗОНА АртПРИНТ
ЕООД. Участникът не доказва по безспорен начин, че покрива заложените от
възложителя в т.ІІІ.2.3) Технически възможности от обявлението критерии за подбор,
базирани на разпоредбата на чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП.

II. Следното класиране:
Обособена позиция

Участник

Място в
класирането

Обособена позиция: № 2 „Доставка на играчки,
учебно– дидактически материали, пособия и
принадлежности”

ОФИС В ООД

І

За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности за
нуждите на социалните заведения по обособени позиции
ОПРЕДЕЛЯМ:
1
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Обособена позиция: № 2 „Доставка на играчки,
учебно– дидактически материали, пособия и
принадлежности”

ОФИС В ООД

Настоящото решение се изпраща до участниците при спазване разпоредбата на
чл. 73, ал. 3 то ЗОП и се публикува в профила на купувача, при спазване разпоредбата
на чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

Срок за обжалване на настоящото решение - съгласно чл. 120 от ЗОП.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Валерий Недев, Юрисконсулт
Изготвил:
Ирина Николова, Ст. експерт „Обществени поръчки”
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